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  راني از سفر ايگزارش مختصر

  ∗حانه خاتونير

  چـــون يآن خداونـــد قـــادر بـــ  
ــرخ ن ــرد در چــ ــون دويکــ   ارلگــ

  د و دانــش داد يــآنکــه جــان آفر 
ــرد   ــل را کـ ــاعقـ ــشريرهنمـ    بـ

  ان فرقــة نــاس  يــ بهــر الفــت م 
ــول انب  ــه از ق ــآنچ ــل ي ــده نق   ا ش

  شيرحم و عـدل اسـت اصـل آسـا         
 

ــکافر ــد ايـ ــونيـ ــپهر بوقلمـ   ن سـ
ــار   ــا اقم ــموس ب ــزاران ش ــد ه   ص
  منطق و گوش و هوش و بينش داد       

  ر را از شـــريـــتـــا دهـــد فـــرق خ
ــاد اســاس    ــم و انــصاف را نه   رح

   بـــود مطــابق عقـــل يتمــام  بــه 
ــضل ز  ــش و ف ــدان ــب و آراي   شي

 ) دانشيآقا(                      
خوشحال شدم و  يليخ. ام ران انتخاب شدهيا  به مسافرتيدم که من برايچون شن

آن .  اعالم کردميران و شرکت در کالس دورة بازآموزيا  به رفتنيموافقت خودم را برا
 يشين نوع مراسم آسايدر درونم از شرکت در ا,  روح و جانم بودي برايا خبر مژده
 ينة من براي است و سي اسالمي با نظام جمهوريران کشوريرا ايز, کردم ياحساس م

, شده استگشوده , ستي در آن نيديچ تردي که هي اسالم واقعيمذهب حق و برا
من   بهيران که خداوند تعالي از نعمت حضور در ايسراسر وجودم را سرور و غرور

  ):نعمت پروردگارت را بازگو کن (ما ِبِنعمِة ربك فَحدثْ اَو: داشت فراگرفته بود
  ســت يکــيران يــن هنــد بــا ايســرزم

ــا ــهم ــبنميم   ب ــره ش ــي دو قط   گلبرگ
ــانش پارســي    ســت شــاعر هنــدي زب

  ببين مـا مـا و تـويي در کـار نيـست            
ــيم  ــدلي مثـــل همـ ــفا و يکـ   در صـ

  سـت  وز صـفاي هنـد شـعر مـا غنـي     

                                                   
  .هليد, استاد فارسي دانشگاه دهلي  ∗
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ــضي و  ــدگر فيـ ــار يکـ ــائب کنـ   صـ
  خسرو از هند است و سعدي زين ديار       
  تــا زبــان پارســي پيونــد ماســت    

ــده    ــد پاين ــا اب ــران ت ــد و اي ــاد هن   ب
 

  شعر اين قند است و زان ديگـر شـکر     
ــا در ميــان فرقــي ــهنيــست ام   کــار  ب

  هـا خطاسـت    از جدايي  گمان حرف  بي
ــم ــي  ه ــان پارس ــده  زب ــان زن ــاد م   ب

                    )يرآبادياس خعب( 
 ستندين مردم گزار شکر که ها آن( اهللا شکُِري مل الناس شکُري مل من :رايز کنم يم تشکّر من

 در و دهد يم قوت ما به و کند يم قيتشو را ما رانيا دولت که )ستندين هم خدا شکرگزار
 و دهد يم ليتشک هفته دو يبازآموز دورة فرهنگ خانة طرف از ما يبرا سال هر هند
 و فصل در دوره نيا اگرچه و رندوآ يم فيتشر دادن درس يبرا رانيا از برجسته دياسات
 ,کنند يم را ها يسخت نيا تحمل ها آن ,شود مي برگزار ژوئن و مه ماه در تابستان گرم يهوا

 سال .کشد يم زحمت يليخ و دهد يم ليتشک رانيا در يبازآموز دورة طور نيهم و
 فقط دوره آن در و بود شده برگزار تهران در ماه کي يبرا يبازآموز دورة نيا گذشته

 نيا امسال که ميگو يم سپاس ضمن در .بودند کرده شرکت يهند انيدانشجو و دياسات
 برگزار اصفهان دانشگاه ةمحوط در که ادبيات و زبان يريفراگ ماهة چهار يبازآموز دورة
 در ماهه چهار اقامت دوراِن در و است بوده جالب و سودمند اريبس من يبرا بود شده

 ادبيات و زبان برجستة و سواد با هنرمندان ,دانشمندان ,استادان همه از من ,اصفهان
 يراض ام خوانده که ها درس همة از و استادان همة از ,ام کرده استفاده شيپ از شيب يفارس

 کاوش و تالش در و کرده شرفتيپ و رشد قيتوف حسب که دارم کامل نانياطم و هستم
 ,کردم دايپ شتريب ييآشنا امروزه مکالمة و يا محاوره زبان با مخصوصاً ,ام شده قموفّ خودم

 ,تيمشروط دورة ,اسالم از بعد ,اسالم از قبل رانيا خيتار از ,گرفتم ادي را رانيا تعارفات
 ,شعرنو ,انقالب از بعد ادبيات و معاصر ادبيات ,انقالب از بعد و انقالب از قبل خيتار

 ,»تصوف و عرفان« ,»روم موالنا يمثنو« ,»يسعد بوستان« و »گلستان« ,»حافظ يها غزل«
 ,يفارس گفتار روش ,نگارش و مکالمه ,زبان دستور ,يفردوس سهراب و رستم داستان

 يرانيا يهنرها از زين ,يمعمار هنر خيتار و اسالم اقتصاد ,»يقهيب خيتار« ,»دمنه و لهيکل«
 هم هب ارزش با اطّالعات و ام برده وافر بهره رهيغ و ,ينقّاش ,يقيموس ,يسيخوشنو مانند

 خوب العاده فوق ها برنامه .است بوده تيقموفّ با لحاظ هر از من يبرا دوره نيا .ام رسانده
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 و يخيتار و يباستان آثار و مساجد ,ها موزه ,يهنر آثار يها شگاهينما از داريد .بودند
 هنرمندان با کينزد ييآشنا و ـ امام حضرت آثار نشر دفتر جمله از ـ يفرهنگ مؤسسات

 که محترم استادان و مراجع از ياريبس داريد از .کرد خوشحال يليخ را ما اصفهان بزرگ
 بردم لذّت ,شناختم مسافرت نيهم در زين را يبرخ و داشتم ييآشنا ها آن از يبرخ با قبالً

  :کردم استفاده و
 شي خويينايسازم از خاک رهش سرمة ب تدـم افـرم چشـاهان اگـصف  بهرـگيبار د
 دهيشن و خوانده اريبس رحينيخم امام حضرت و رانيا دربارة رانيا به آمدن از قبل من

 امام ,مردم شةياند و خنس تمام روزها نيا که کردم را حس نيا رفتنم با اما ,بودم
 تمام و کرد يم يرهبر را رانيا ملّت جا آن از و بود شده سيپار وارد که است رحينيخم

 امام چون که بود طور اين رحينيخم امام تيشخص .کردند يم عمل او دستور به رانيا مردم
 لبيک او به جهان غرب و شرق در مسلمان ها ميليون رسانيد پيروزي به را ايران سره قدس
  :نگهدار ها تاريکي در فروزان مشعل همچون را ايران اسالمي جمهوري خداوندا ,گفتند

  نواز اي امام عالي مقام اي رهبر مسلم      
  پرور در همه ايران زمـين      انقالبي روح 

 

  عالم اسالم را هستي متاع فخر و نـاز       
  با پيام خود نمودي آشکار اي سـرفراز     

 )ـ هندربها, ي انصاريدکتر غالم مجتٰب(
 ,استادان همة ,اصفهان دانشگاه محترم استير ,اصفهان در ماهه چهار اقامت مدت در
 و شفقت اظهار قدر نيا من هب افراد گريد و شان يها خانواده و برنامه ياجرا نيمسئول

 شفقّت آن واقعاً ,نکردم وطن از يدور و غربت احساس وقت چيه من که اند نموده محبت
 و کرد نخواهم فراموش هرگز را خواهرانه تياُنس و برادرانه تمحب و بزرگانه
 آن و فيلط احساسات آن رايز است ينشدن فراموش اند دهيکش من يبرا که ييها زحمت

 نخواهد فراموش موقع چيه و وقت چيه و است شده ثبت من ذهن صفحة بر قيعم يادهاي
  :شد

ــة ا   ــا خطّ ــة م ــن و خان ــوط ــدي   ران باش
 دـان باشـرت با جـيا غکر مـيه در پـک تا

  ران همه چون روضة رضوان باشد     يخاک ا 
 دـران باشـيه وـم کـيذارـود نگـة خـخان

 من احساسات رايز ,ميبگو سخن مسافرت اين خاطرات از چگونه که دانم نمي
 هفت ,شوش يباستان آثار بر عالوه ,خوزستان استان در من .بشود ظاهر زبان با تواند ينم
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 قهرمانانة يکارها عظمِت و ها يبازساز ,يليتحم جنگ آثار از داريد ,وشترش و دزفول ,تپه
 معاون لرستان استان در .کردم مالحظه فاو پل يکينزد در ژهيو به را اسالم رزمندگان

 يروحان که يموسو يآقا شوشتر دانشگاه استير و کردند يهمراه را ما استاندار محترم
 ,رازيش يباستان آثار و فارس استان از داريد در .آوردند عمل به يا مانهيصم ييرايپذ بودند

 بوم و مرز نيا مردم اکانين آثار ,دختر قلعة ,شهرگور ,شاپور شهر ,چوگان تنگ ,روزآباديف
 دور دِه کي در خود يکشورها با انيدانشجو يتلفن تماس و ,بود کرده زده شگفت مرا

 در شده انجام يکارها عظمِت ,شاهپور مةمجس دنيد يبرا کوه از صعود هنگام به افتاده
 از پس افتاده دور يروستاها مردم چگونه که افکند رتيح به مرا رانيا ياسالم يجمهور
 روز مراسم در يفرهنگ راثيم کلّ ريمد حضور .اند شده يرفاه امکانات يدارا انقالب

 موجب من يراب بود شده برپا يهند انيدانشجو توسط رازيش دانشگاه در که هند يملّ
 اماکن از ارتيز ,کرده خوشحال يليخ مرا کاشان يباستان آثار از ديبازد .بود يسرافراز
 من يها مسافرت طول در ها زاده امام گريد و چراغ شاه حضرت حرم ليقب از مقدسه
 و المالس هيعل رضا حضرت هشتم امام بارگاه ارتيز .داشت ينشدن فراموش يخاطرات

 سپاسگزار و کنم افتخار توانم يم هرچه که کرد وادار مرا زين حضرت آن قدمگاه ارتيز
  :باشم

  بهتر از جنّـت اعالسـت قـدمگاه رضـا         
مـ کلييا موسِزـها معج رهـرد از خاطـب 

  ست قدمگاه رضـا    خوشتر از ساية طوبي   
 اـگاه رضـست قدم يعيٰسبرتر از معجز 

 و محروق زاده امام و ارعطّ و اميخ و طوس در يفردوس مقبرة ارتيز از طور نيهم
 ييرايپذ از اصفهان به بازگشت از پس ,شدم خوشحال يليخ شابورين در الملک کمال
 که است قاصر من زبان واقعاً .بردم لذّت يليخ اصفهان دانشگاه استير معاون مانةيصم

 امام حضرت پدر خانة و زادگاه .ام کرده استفاده چقدر و هستم خوشحال چقدر برساند
 غار ديبازد اصفهان به نيخم از برگشت راه در و کردم ارتيز نيخم در زين را حرينيخم

 در عاشورا روز مراسم در شرکت از و افکند رتيح به مرا ينخچ غارخال نام به يقشنگ
 شدم واقف ازدواج و يگارتخواس يبرا انهيبا مردم نييآ و رسم از .بردم لذّت يليخ انهيبا

  :است جالب يليخ واقعاً که
ــ ــهايداخ ــ  ب ــيد گيخورش ــروزيت ــه   ف ــشان بـ ــو فـ ــروزيش در نيپرتـ   مـ
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   مــاهيهــا يگــر يبــاز  بــهمــاه و بـه 
ــام شـــب راه راز و ن بـــه   ازيـــهنگـ

  ديـ صبح درخـشان کـه بخـشد ام        به
ــه ــق  ب ــر معلّ ــهبح ــ   ب ــطح زم   نيس
ــه ــر   ب ــان آف ــد ج ــان و خداون   نيج
ــه ــان ايروح اد ب ــب ــوم ي ــرز و ب   ن م

   راز عــشق , ســر دل,ام خــرديــپ
ــه ــهنظــم و ب ــر در  ب ــهينث ــد  گفت   ان

ــه ــيا بـ ــان فردوسـ ــاک زاديمـ    پـ
   جــادو ســخن يزهــد نظــام  بــه

  ية مولــــويــــعرفــــان پرما بــــه
  ارزحت گـــير نـــصيـــغـــام پيپ بـــه

  افـت ي کـه حـافظ ازو نـام       يعشق به
ــظ در  ــر ز لفـ ــان را سراسـ   يجهـ

ــن ــزون ک ــهف ــکرخند را  ب ــالم ش   ع
ــ يپــروران را همــ ســخن ــاشي   ار ب

 

ـ که تار    ک و روشـن کنـد بـزِم راه        ي
  ارســت بــازي مــستور يکــه ره ســو

ــيز دل ت ــد ناپد يرگـ ــا کنـ ــهـ   ديـ
ــه ــم ا  ب ــم آن و ه ــاِر ه ــپروردگ   ني

  نيم ســخن در زبــان آفــر   يحکــ 
   روم ياقـصا   بـه  ن تـا  يکه از حد چـ    

ــشان ــا ن ــشقيه    شــهرود و آواز ع
ــفته  ــس نکــو س ــد گــل لفــظ را ب   ان

ـ     بـه  که دل را      کـرد شـاد    يمهـِر عل
ــرورده پ ــخندان پـ ــسـ ــنيـ   ر کُهـ

ــ ــوابخش نـ ــا دم عينـ ــ بـ   يسويـ
ــاد ــعديـ ــخن سـ ــدار نيب سـ   امـ
  افـت ي که از گردشش جـام      يدور به

ــان آور  ــشاط زبـ ــا کـــن نـ   يعطـ
   قنـــد راين پارســـيـــ ده ايـــيروا

   را نگهــدار بــاشيتــو خــود فارســ
 )يبيحبدکتر  ي آقاياز سخنران( 

 مدت در که شد فراهم من يبرا پرارزش تيقموفّ نيا که هستم خوشحال اريبس من
 رود ندهيزا کنار در و خوش يهوا در و اصفهان دانشگاه استادان خدمت در ماه چهار

 را خودم امتنان مراتب دانم يم الزم .کردم استفاده استادان صحبت از و بودم اصفهان
 يجمهور ارشاد وزارت و يعال آموزش و فرهنگ وزارت و امورخارجه وزارت از

 انيميکر يآقا از کنم يگزار سپاس اظهار و مينما ابراز اصفهان دانشگاه و رانيا ياسالم
 من يبرا را فرصت نيا امکان که هند در رانيا ياسالم يجمهور سابق يفرهنگ زنيرا

 زحمات از کنم استفاده رانيا يها کتابخانه و ها دانشگاه از و بروم رانيا به که آوردند فراهم
 درس ما به که يارجمند دانشمندان و دياسات از .ممنونم هم خودمان نيمسئول اتيعنا و

 کردند کمک ما به قلب ميصم با و دنديکش زحمت ما يبرا اديز يگرفتار ودوج با و دادند
  .هستم سپاسگزار
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 يهوا چنان ,مدت چند از بعد برگشت رازيش به چون و بود رفته اصفهان به حافظ
  :کند يم تيحکا زين مرا احساسات که گفت يغزل اصفهان فراق در که کرد اصفهان

  اد بــاديــروز وصــل دوســتداران  
   نمانـد  يان در کـس وفـادار     ن زم يا

   غم چون ز هر گشت     يکامم از تلخ  
ــدب  ــه در ت ــم بيمــن ک ــارهير غ   ام چ

  اد مــنيــانــد از  اران فــارغيــگرچــه 
ــشتم در ــتال گـ ــمبـ ــاليـ   ن دام بـ

  گرچه صد رود است از چشمم روان      
 اندـته مـن ناگفـيد ازـظ بعـراز حاف

ــ ــاران  ي ــاد آن روزگ ــاد ب ــادي   اد ب
  اد بـــاديــ اران يــ زان وفــاداران و  

ـ انگ نـوش شـاد خـواران        ب   اد بـاد  ي
ــم  ــارة آن غ ــساران  چ ــگ ــادي   اد ب

ــاز مــن ا ــشان را هــزاران ي ــادي   اد ب
  اد بــاديــکوشــش آن حــق گــزاران 
ــاران   ــاغ ک ــده رود و ب ــزن ــادي   اد ب

 ادـــاد بــيغ آن رازداران ــي دريا
 هم گريد بار شاءاهللا ان که کنم يم اهداء آرزو نيا با رانيا کشور به يسالم آخر در و

  :رفت خواهم رانيا به

  رانيا مرز يا سالم
  آيم گاه تـو بـا خـواهـش ديـدار مـي جـلـوه بـه

  ميآ يـگر بار ميو دـدر ت, رانـيرز اـ ميالم اـس
  با کي نيست, گلم در ديدة تو يا که هستم خوار

  ميآ يـم, دارـپن, راـ ميدارـه پنـرچـزم هـيزـع
  هرگامي که نزديکت رسم شوقم فزون گردد بـه

  ميآ يـوار م نونـو مجـ تيوـبم اگر سيکن عـم
  د جز تو اي ايرانـر جنّت نباشـدنيا هست اگ بـه

  ميآ يـبک رفتار مـه در جنّت سـشا کـل بگـبغ
  اکنون, ها در هر چمن ه دارم نغمهـبل کـمنم بل

  ميآ ين گلزار ميا  به,تانـندسـاغ هـحن بـز ص
  ترـرامي دارم از بهـس گـتم ولي جنـتهي دس

  ميآ يـار مـعـة اشــا تحفــت و بـيوـم سـياـيب
  تمـا متاعي پر بها هسـد يـس کاسـم جنـدانـن

  ميآ ين بازار مير اـر از بهـمص  بهاـعان تـز کن



  ٣١٦  قند پارسي

  

  نونـکل نوا اکـدهم ش يـوز درون را مـي سـول
 ميآ يـار مـش بـرم و آتـ گياـه هـا آن نغمـو ب
  )لکهنو انشگاهد ,يانصار الحق يول محمد روپروفس(

 و عالقه و کند ييراهنما مرا و باشد من حال شامل خدا لطف شهيهم که دوارميام
 که دهم يم قول و مينما يم تشکّر اظهار مجدداً .دارد نگه يفارس ادبيات و زبان با مرا عشق

  .بود خواهم يفارس ادب و زبان خدمت در هست تن در جان تا
  


